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Cena gazety
z dodatkiem 1 zł
Bez dodatku GAZETA BEZPŁATNA 
dostępna w wyznaczonych  
punktach. Lista na str. 4
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– To jeden z najładniejszych bu-
dynków w mieście – podkreśla 
inspektor Dariusz Wesołowski, 
komendant miejski policji w Za-
brzu. – Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, którym serdecznie dziękuję, 
udało się przywrócić mu dawny 
blask – dodaje.
Prowadzone w ostatnich mie-
siącach prace objęły termomo-
dernizację budynku, wymianę 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia, instalacji elektrycznej, wy-
konanie nowego przyłącza wody  

i kanalizacji, remont pomieszczeń 
biurowych, a także adaptację po-
mieszczeń piwnicznych. Budynek 
został częściowo dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Biura funkcjonariuszy wyposażono 
w nowe funkcjonalne meble oraz 
sprzęt audiowizualny. Remont komi-
sariatu pochłonął łącznie 3,3 mln zł. 
Prawie 2,6 mln zł wyłożyła policja, 
ponad pół miliona pochodziło z kasy 
miasta, resztę dołożył Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Po raz kolejny działamy razem dla 
dobra i bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Myślę, że przed nami kolejne 
wspólne projekty – mówi prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Rozpiera mnie duma, gdy patrzę 
na ten budynek – przyznaje inspektor 
Roman Rabsztyn, zastępca śląskie-
go komendanta wojewódzkiego poli-
cji. – Praca na rzecz bezpieczeństwa 
to działanie zespołowe, a w Zabrzu, 
jak chyba nigdzie indziej, udaje się 
je znakomicie realizować – dodaje 
wiceszef śląskiego garnizonu.

Remont I Komisariatu to element 

większego projektu standaryzacji 

policyjnych obiektów. Swoje obli-

cze zmieniła już Komenda Miejska 

Policji w Zabrzu, za kilka tygodni 

zakończy się modernizacja II Ko-

misariatu. Łączny koszt przedsię-

wzięcia sięga ponad 9,7 mln zł, 

a 1,5 mln zł z tej kwoty przekazał 

zabrzański samorząd. 

 (hm)

ZakońcZył się gruntowny remont 
ZabrZańskiego komisariatu i

Wyremontowane 
zostały biura

Jeszcze niedawno znajdował się w opłakanym stanie. Teraz przyciąga wzrok 
niezwykle efektowną elewacją. Metamorfozę przeszedł także wewnątrz. 
W ubiegłym tygodniu, po gruntownym remoncie, do użytku został oddany 
zabytkowy budynek mieszczący I Komisariat Policji w Zabrzu.

Budynek komisariatu 
przy ul. 3 Maja pochodzi 

z lat 90. XIX wieku

Komendant Dariusz Wesołowski 
i prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

BezPieczeńStwo 
zySkało nowe oBlicze

Strona 11
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– Od lat obserwujemy, że Metro-
politalne Święto Rodziny pącz-
kuje. Widzimy kolejne miasta 
i organizacje, które włączają się 
w jego przygotowanie. Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego jest orga-
nem, który również chętnie przy-
łącza się do tego przedsięwzięcia 
- podkreśla Urszula Koszutska, 
radna sejmiku, z inicjatywy której 

zwołana została 25 maja sesja.
W obradach uczestniczyli m.in. 
metropolita katowicki arcybiskup 
Wiktor Skworc, socjolog z Uniwer-
sytetu Śląskiego prof. Wojciech 
Świątkiewicz oraz prezydent 
Zabrza i przewodnicząca Górno-
śląskiego Związku Metropolital-
nego Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Metropolitalne Święto Rodziny 

to klamra spinająca działania re-
alizowane w ramach programów 
dla rodzin w aglomeracji śląsko-
-zagłębiowskiej – mówiła prezy-
dent Małgorzata Mańka-Szulik, 
zwracając uwagę na efekty dzia-
łań prorodzinnych na przykładzie 
Zabrza. Chodzi m.in. o abolicję 
czynszową dla rodzin w trudnej 
sytuacji ekonomicznej oraz pro-

jekty „Zabrzański Senior 65+” 
i „Rodzina na 5+”. 
– Troska o małżonków i rodzinę 
jest celem duszpasterskiej ak-
tywności i działalności kościoła 
– podkreślał abp. Wiktor Skworc.
Prof. Wojciech Świątkiewicz mówił 
o kulturowej wartości rodziny. – To 
fundament społeczności narodowej 
i kościelnej. Jej celem jest działa-

nie na rzecz utrzyma-
nia naszej tożsamości 
– zaznaczał prof. Wojciech 
Świątkiewicz.
Do realizacji wspólnych projektów na 
rzecz rodziny zachęcał samorządy 
marszałek województwa śląskiego 
Wojciech Saługa. – Naszym zada-
niem jest rodzinę wspierać – podkre-
ślał Wojciech Saługa. 

W progra-
mie uroczystej sesji 

znalazło się również wystapienie lau-
reatów konkursu „Gmina przyjazna 
rodzinie”, którzy przygotowali referat 
„Dobre praktyki w śląskich samorzą-
dach”. (hm)

TRWA IX METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY

Pod hasłem „Rodzina - najważniejszym dobrem” odbyła się w ubiegłym 
tygodniu nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Została zwołana z okazji IX Metropolitalnego Święta Rodziny.

O RODZINIE W SEJMIKU

Jakie są zalety porodów w wo-
dzie, dlaczego warto uczęsz-
czać do szkoły rodzenia i jak 
skutecznie walczyć z endome-
triozą, można się było dowie-
dzieć podczas Dnia Otwarte-
go zorganizowanego w sobotę 
w zabrzańskim Centrum Zdro-
wia Kobiety i Dziecka.

Wśród gości Dnia Otwartego 
znalazły się mamy i ich uro-
dzone w wodzie maleństwa. 
– Była okazja do wspomnień, 
ale i do dyskusji o wyjątko-
wości porodów w wodzie i ich 
konkretnych zaletach. Gości-
liśmy mamę, która jedno ze 
swoich dzieci urodziła drogą 

cesarskiego cięcia, a drugie 
w wodzie, właśnie w naszym 
Centrum. Nie ma wątpliwości, 
który rodzaj porodu wygrywa 
w tym porównaniu – mówi po-
łożna Karolina Raczak-Moroń, 
która w swojej pracy odebrała 
już prawie 400 porodów w wo-
dzie. – Na sali porodowej gra 

muzyka relaksacyjna, palą się 
świece zapachowe. W poro-
dach uczestniczą partnerzy ko-
biet, którzy mogą robić zdjęcia 
i kręcić filmy. Dzieci po przyj-
ściu na świat nawet do minuty 
przebywają pod wodą. Bodźce 
zewnętrzne są tłumione, dzięki 
temu dzieci są o wiele spokoj-

niejsze. To naprawdę wyjątko-
wy moment – dodaje.
Dzień Otwarty był okazją, by 
z bliska poznać pełną ofertą 
Centrum. Pary spodziewające 
się dziecka mogły zapoznać 
się z programem zajęć bez-
płatnej szkoły rodzenia. Ważną 
częścią spotkania były wykłady 

i prezentacje. Zainteresowani 
dowiedzieli się, czym jest en-
dometrioza i jak ją leczyć oraz 
jakie są zalety karmienia pier-
sią. Można było wziąć udział 
w konsultacjach z zakresu gine-
kologii, onkologii ginekologicznej, 
endokrynologii ginekologicznej 
oraz logopedii dziecięcej.   (hm)

Dla przyszłych mam
CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA ZAPROSIŁO NA DZIEŃ OTWARTY

Dzień Otwarty przyciągnął tłumy W Centrum pojawiły się 
mamy i ich maleństwa

Nadzwyczajna sesja sejmiku 
zwołana została 25 maja

nie na rzecz utrzyma-
nia naszej tożsamości 
– zaznaczał prof. Wojciech

W progra-
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Miała być „miejska”,  
będzie krajowa

Zmiany wprowadzone 
są na wniosek Mini-
sterstwa Infrastruktury 
i Budownictwa. W myśl 
nowego rozwiązania, 
DK88 w Gliwicach pro-
wadzić będzie od granicy 
miasta z gminą Rudziniec do 
skrzyżowania z DTŚ, a następ-
nie powiedzie śladem odcinka 
G2 i G1 DTŚ, aż do granicy 
z Zabrzem. Obecny odcinek 
DK88 (aleja Jana Nowaka Je-
ziorańskiego) stanie się drogą 
powiatową.

Zdaniem Gliwickiej Rady Rowe-
rowej, takie rozwiązanie może 
przyczynić się do zwiększenia ru-
chu samochodowego w mieście 
(np. poprzez preferencje dróg 

krajowych w samocho-
dowych nawigacjach), 
a zwłaszcza – skiero-
wanie przez centrum 
ruchu ciężarowego, który 
będzie z DTŚ korzystał 
na zasadzie szybszej 

„przelotówki”.

 – Ruch ciężki przemieszcza się 
po drogach do tego przystoso-
wanych. DTŚ jest taką drogą 
i nie jest ograniczona zakazem 
wjazdu pojazdów ciężarowych, 
obowiązującym w części mia-
sta. Zresztą, ciąg „A4-DK88/
DTŚ-ponownie A4”, wydaje się 
całkiem naturalny dla tranzytu – 
jest krótszy, a w dodatku DTŚ 
nie jest objęta systemem viaToll 
– argumentuje Andrzej Parecki 

Już niedługo gliwicki odcinek DTŚ zostanie zaliczony do kategorii dróg krajowych, 
a na jego przebieg nałożona będzie część trasy obecnej Drogi Krajowej 88.
– To spowoduje zwiększenie ruchu w mieście, a tranzyt skierowany zostanie 
przez centrum Gliwic – alarmują społecznicy. – To tylko kwestia nomenklatury 
– uspokajają drogowcy.

DK88 W ŚLADZIE DTŚ

z GRR i podkreśla, że zmiany 
kłócą się z często powtarzanym 
przez urzędników założeniem 
o „miejskim” charakterze gli-
wickiego odcinka średnicówki.

 – DTŚ nie jest w Gliwicach dro-
gą tranzytową, tylko ulicą miej-
ską [...] Będzie można na nią 
wjechać w różnych miejscach 
miasta i dzięki temu odciąży ona 
układ miejski – mówił w stycz-
niu tego roku w wywiadzie dla 
24gliwice Andrzej Karasiński, 
sekretarz miasta.

Zmiana statusu DTŚ nie jest 
jednak dla urzędników zasko-
czeniem. Już w 2013 roku na 
wniosek prezydenta, rząd udzie-
lił w tej sprawie Miastu promesy. 

Jak mówią drogowcy, 
konieczność nadania 
gliwickiemu odcin-
kowi statusu drogi 
krajowej wynika ze 

sposobu finansowania 
inwestycji – ze środ-

ków krajowych.
 
– Zmiany mają związek z fi-
nansowaniem Drogowej Trasy 
Średnicowej. Przełożenie ciągów 
drogowych, wynikające z opi-
niowanych projektów rozporzą-
dzeń MIiB zostały już wcześniej 
uzgodnione z właściwym mini-
sterstwem. Było to na etapie 

uzyskiwania promesy na usta-
nowienie DTŚ w odcinku w Gli-
wicach, drogą krajową – tłuma-
czy Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich.

 – To rozwiązanie ma dla miasta 
pewne zalety: korzystniej jest 
utrzymywać i remontować taki 
odcinek (obowiązek przejdzie 
na GDDKiA). Tranzyt może być 
rzeczywiście większy, ale w skali 
całego ruchu to niewielki pro-
cent – mówi nam dr hab. inż. 
Stanisław Krawiec z Wydziału 
Transportu Politechniki Śląskiej.

Oprócz zmiany statusu DTŚ 
i DK88, ministerialne rozporzą-
dzenie przewiduje jeszcze jedną 
nowość – dotyczącą Drogi Kra-
jowej 78 (tej, która przechodzi 
przez samo centrum Gliwic m.in. 
ul. Wyszyńskiego). 

Docelowo ma ona 
przebiegać Zachod-

nią Obwodnicą 

Miasta (projekt tej 
inwestycji ugrzązł 

po protestach 
mieszkańców na  
ul. Sowińskiego). 

Na razie jednak, DK78 w cen-
trum pozostanie, ale na wyso-
kości skrzyżowania DTŚ – ul. 
Orlickiego wpadnie w średni-
cówkę, a następnie al. Jezio-
rańskiego zostanie wyprowa-
dzona do granic miasta. To 
dobra wiadomość szczególnie 
dla mieszkańców Szobiszowic 
(obecnie DK78 wiedzie przez 
ul. Śliwki, Świętojańską, Tar-
nogórską).

Uchwałę w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg krajo-
wych radni jednogłośnie przyjęli 
w kwietniu tego roku. To jeden 
z etapów większej procedury. 
Ostateczne decyzje podjęte 
zostaną wkrótce w Warszawie, 
na szczeblu Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa.
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usługi
 Ô !Czyszczenie dywanów (u 

klienta lub odbiór) tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Fir-
ma Blitz. Tel. 32-234-2172, 
kom.510-286-736.

 Ô AGD. Naprawa pralek, 
lodówek, term, ogrzewaczy, 
montaż instalacji i usuwanie 
awarii. Tel. 694-506-777.

 Ô ELEKTRYK - Pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej-
-protokoły. Zaświadczenia dla 
energetyki. Podłączenia płyt 
indukcyjnych - wpis do gwa-
rancji. Prowizorki budowlane. 
Przeróbki instalacji. Usuwa-
nie awarii itd. UPRAWNIENIA 
E+D. Możliwość wystawienia 
faktur VAT. Tel. 508-145-
905.

 Ô LOTNISKO. Dowóz i 
przywóz. Rabat dla stałych 
klientów. Tel. 608-098-334.

 Ô MEBLE SYSTEMOWE, 
KUCHNIE, materace, zabu-
dowy, szafy, rolety. Tel. 32 
270-00-09, 695-899-863.

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3

tel.fax 32 230-84-51
kom. 503-10-60-19

Biuro czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 9-16.00 

www.gazeta-miejska.pl

Reklama
marketing@gazeta-miejska.pl

redakcja@gazeta-miejska.pl
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P A R T N E R . . .

 Ô Meble na wymiar. Ku-
chenne, szafy, łazienkowe, 
łóżka. Dorabianie mebli. 
Tel. 603-895-924.

 Ô Pianino - strojenie i napra-
wa. 662-046-560.

 Ô RTV NAPRAWA DOMOWA. 
Tel. 32 279-42-79, 605-
285-957.

 Ô Skup złomu i metali kolo-
rowych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość dojaz-
du z wagą. Płatność gotówką. 
Bezpłatny transport. Tel. 515-
191-401.

 Ô Sprzedaż, cięcie, okle-
janie płyt meblowych. Tel. 
603-895-924.

nieruchomości
 Ô Domek letniskowy w Bren-

nej, do remontu, sprzedam. 
Tel. 516-415-348.

dam pracę
 Ô Firma zatrudni pracowni-

ków do sprzątania marketu, 
tel. 691 824 715.

 Ô Firma zatrudni wykwa-
lifikowanych robotników 
budowlanych, praca od zaraz 
512290378.

 Ô Zatrudnimy do pracy w 
Niemczech operatorów suw-
nicy z uprawnieniami z poz. 
"0". Tel. 32 2899197, info@
fortus-sk.pl

 Ô Zatrudnimy osoby bez 
nałogów z kursem cięcia pal-
nikiem do pracy do Niemiec 
z j. niem. Tel. 32 2899197 
info@fortus-sk.pl

 Ô Zatrudnimy spawaczy, 
operatorów maszyn CNC bez 
nałogów do pracy w Niem-
czech. Tel. 0049 152 161 
32 765, kadry@fortus-sk.pl

auto-moto
 Ô AUTO SKUP dojazd gratis. 

GOTÓWKA od ręki. Osobowe 
i dostawcze. 509-046-998.

 Ô AUTOSKUP - kupię każdy 
samochód osobowy i do-
stawczy. Tel. 32 793-94-11, 
660-476-276.

inne
 Ô BOUTIQUE LAPLAYA78, 

odzież dla kobiet z klasą i 
inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel. 
601-490-293.

 Ô Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny itp., kolejki PIKO, 
HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Ô KUPIĘ książki UŻYWA-
NE stare nowe DOJADĘ do 
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ 
662330579.

 Ô WĘGIEL WORKOWANY, 
orzech, eko-groszek, flot, dowóz 
do klienta. Tel. 515-191-401.

PUNKTY BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI GAZETY MIEJSKIEJ: GLIWICE: Andersa 20 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Chorzowska 44b – biurowiec Arenda, (wt); Góry Chełmskiej 15 – 
bud. 1-go U.S., (wt); Krupnicza 2, sklep fotograficzny, (wt); Lipowa 3, C.H. FORUM – Carrefour (wejście); Lipowa 3, C.H. FORUM – (wejście, parking podziemny); Młodego Hutnika – II U.S. – punkt ksero, (wt); 
Moniuszki 6 – drukarnia cyfrowa D&D, (wt); Nowaka Jeziorańskiego 1 – C.H. ARENA, Carrefour (wejście) (wt+pt); Pola Wincentego 16 – Inkubator Przedsiębiorczości, (wt); Poznańska 55 – sklep, hurtownia 
Markor, (wt); Pszczyńska 133 – skład budowlany MAT-BUD, (wt); Pszczyńska 315 – C.H. Europa Centralna – piętro (wt); Reymonta 20 – sklep z tapetami i wykładzinami M&P, (wt); Rybnicka 47 – Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Rybnicka 207, Auchan (pasaż przy prawym wejściu) (wt+pt); Zwycięstwa 42 – Gliwickie Centrum Handlowe (pasaż główny); Zygmunta Starego 17 – Starostwo Powiatowe, (wt). 
 ZABRZE: De Gaulle'a 17 – Dom Muzyki i Tańca, (wt); Powstańców Śląskich 7 – Urząd Miejski w Zabrzu, (wt); Szczęść Boźe – główny budynek i siedziba ZUS, (wt); Warszawski 10 Plac – ZBM TBS, 
(wt); Wolności 215 – Zabrzańskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji, (wt); Wolności 262 – Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Obsługi Klienta, (wt); Wolności 269 – biuro podróży Top Tur, (wt). PUNKT  
DYSTRYBUCJI GAZETY Z DODATKIEM TV: GLIWICE: Piłsudskiego 3 plac – redakcja GAZETY MIEJSKIEJ

ogłoszenie drobne można zamówić na 2 sposoby
w internecie w redakcji

Na stronach serwisu
www.gazeta-miejska.pl
znajduje się formularz
nadania ogłoszenia.
Wystarczy go wypełnić
i wysłać, a płatność
przelać na konto
podane przy formularzu

Zapraszamy do
biura ogłoszeń 
w centrum Gliwic,
przy Placu
Piłsudskiego 3
Od poniedziałku
do piątku w
godz. 9.00-16.00

Koszt ogłoszenia – od 12 złotych (z VAT), a przy zamówieniach pakietowych (10 lub 20 emisji) – już od 
6 złotych za ogłoszenie o długości do 75 znaków. Ogłoszenie zamówiony przez internet drukowane jest 
czcionką pogrubioną. Za dodatkowy kolor czcionki lub tła obowiązują dopłaty.

W wydaniu wtorkowym ukazują się ogłoszenia zamówione i opłacone* najpóźniej do piątku,
* W przypadku zapłaty przelewem decyduje dzień i godzina potwierdzenia wpłaty na koncie wydawcy.

R E k l A m A . . . .

24h
DRAGON

NOWY ADRES 

W GLIWICACH

moduł reklamowy
tej wielkości

kosztuje tylko

78 zł
netto

Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl

Ogłoszenia również na  
gazeta-miejska.pl
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„Boom” na tzw. kartę auto-
stradową był tylko w pierw-
szych dniach od uruchomienia 
dystrybucji. Wówczas w Urzę-
dzie ustawiły się długie kolejki, 
a na odbiór viaAUTO trzeba 
było czekać co najmniej kil-
kadziesiąt minut. 

 – Do poniedziałku wydaliśmy 
około 4800 urządzeń. W tej 
chwili można je już otrzymać 
od ręki, a kolejek właści-
wie nie ma. Nadal działają 
wszystkie stanowiska prze-
znaczone do obsługi. Dys-
trybucja będzie odbywać się, 
aż do wyczerpania zapasów – 
mówi Maja Lamorska-Gorgol 
z biura rzecznika prasowego 
Prezydenta Gliwic.

Przypomnijmy, na początku maja 
podpisane zostało porozumienie 
między miastem Gliwice a fir-
mą Kapsch Telematic Services 
Sp. z o.o. (operatorem elektro-
nicznego systemu viaTOLL) na 
przekazanie 10 tysięcy urządzeń 
viaAUTO mieszkańcom Gliwic.

Urzędnicy za jedno urządzenie 
zapłacili firmie Kapsch 1,23 
złotych (łączny koszt to 12.300 
tys. zł). W zamian Miasto 
przekazuje viaAUTO za darmo 
mieszkańcom. Gliwiczanie mu-
szą jednak zapłacić za akty-
wację urządzenia (20 złotych).

Kierowcy posia-
dający urządzenia 

viaAUTO mogą 
w miejscach pobo-
ru opłat korzystać 

z bramek ozna-
czonych napisem 

viaTOLL. To szan-
sa na uniknięcie 
długich kolejek  

do bramek  
autostradowych. 

Urządzenia wydawane są na 
specjalnych stanowiskach 
w Urzędzie Miejskim, w holu 
na I piętrze.

(msz)

viaAUTO
na spokojnie
Urządzenia viaAUTO, dzięki którym łatwiej poko-
namy autostradowe bramki, cieszą się umiarko-
wanym zainteresowaniem gliwiczan. Dystrybucja 
ruszyła 19 maja, a przez pierwsze 10 dni wydano 
mniej niż połowę z 10 tysięcy urządzeń.

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R E k l A m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 – Taki pomysł był rozważany, 
ale szybko został odrzucony. To 
byłyby imprezy podwyższonego 
ryzyka, ze względów formalnych 
i organizacyjnych, trudne do 
przeprowadzenia – mówi Ma-
rek Jarzębowski, rzecznik pre-
zydenta miasta i wskazuje na 
ostatnie sygnały napływające 
z Wrocławia i Warszawy (m.in. 
próba zamachu na komisariat) 
oraz projekt przygotowywanej 
przez rząd ustawy antyterro-
rystycznej.

Jak będzie w in-
nych miastach? Na 
Śląsku kibice trady-
cyjnie gromadzili 
się pod Spodkiem. 
Wiele wskazuje, że 

nie tym razem. 

 – Z uwagi na wymagane duże 
zaangażowanie finansowe Mia-
sta Katowice, które nie jest 
ujęte w budżecie na rok 2016, 
nie ma możliwości współpracy 
na proponowanych warunkach 
– tłumaczył niedawno Waldemar 
Bojarun, wiceprezydent Katowic.

Aspekt finansowy 
to główny czyn-
nik odstraszający 
w tym roku samo-
rządy od tworzenia 
stref. Zrezygnowały 
już nawet najwięk-
sze miasta, jak np. 
Poznań, Gdańsk 

i prawdopodobnie 
Wrocław. 

Zagrożone jest powstanie 
strefy w Warszawie i Krako-
wie. To m.in. wynik wysokich 
stawek, jakie za możliwość 
transmisji meczu zażyczyła 
sobie telewizja Polsat oraz 
operatorzy dysponujący prawa-
mi do transmisji. Przykładowo 
pełen koszt stworzenia strefy 
kibica w Poznaniu oszacowano 
na milion złotych. W liczącej 
57 tysięcy mieszkańców Białej 
Podlaskiej, Polsat zażądał za 
transmisję meczu reprezen-
tacji Polski 5 tysięcy złotych 
(w 2012 roku stawka TVP wy-
nosiła 700 złotych).

Mistrzostwa Europy w Piłce Noż-
nej we Francji rozpoczną się 10 
czerwca i potrwają do 10 lipca. 
Reprezentacja Polski rozpocz-
nie rywalizację 12 czerwca. Ry-
walem Biało-Czerwonych będzie 
Irlandia Północna. (msz)

Euro 2016 to doskonała okazja do stworzenia w polskich 
miastach tzw. stref kibica, w których mieszkańcy wspólnie 
i za darmo mogą oglądać turniejowe rozgrywki. Tym razem 
samorządy natrafiły jednak na dwa poważne ograniczenia: 
finansowy i organizacyjny. Ten drugi sprawił, że strefa nie 
powstanie w Gliwicach.

kibice  
bez strefy
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Plac do wymiany

Zaniedbane, zatłoczone i przy-
noszące miastu wstyd już od 
wielu lat – jedynym pięknym 
jego elementem jest niewąt-
pliwie dumnie brzmiąca nazwa. 
Sama funkcja jaką od lat pełni 
Plac Piastów – coś w rodzaju 
centrum autobusowego już nie 
dodaje mu uroku.

Szansa na zmianę 
pojawia się wraz 

z planami budowy 
Centrum Prze-

siadkowego, które 
przejmie i zgroma-

dzi w jednym miej-
scu (z tyłu dworca 
kolejowego) komu-

nikację miejską. 

Odciążony Plac Piastów będzie 
można zaaranżować zupełnie 
inaczej. Jest to jednak melodia 
przyszłości, bo według planów, 
budowa Centrum Przesiadkowe-
go, ma zakończyć się najwcze-
śniej w 2020 roku.

Choć wizualizacje budowy Cen-
trum przedstawiają również 
odmieniony Plac Piastów, zda-
niem urzędników niekoniecznie 
będzie on tak wyglądał.

– Budowa Centrum Przesiadko-
wego nie jest inwestycją obej-
mującą również Plac Piastów. 
Nie można się do tych obraz-
ków przywiązywać – tłumaczy 
Marek Jarzębowski, rzecznik 
Prezydenta Gliwic.

Jednocześnie potwierdza, że 
to miejsce wymaga gruntownej 
przemiany:
– To miejsce musi zostać cał-
kowicie przebudowane. To, co 
mamy teraz, jest nie do zaak-
ceptowania. Plac Piastów bę-
dzie pełnił zupełnie inną rolę niż 
obecnie. Jak będzie wyglądał 
i kiedy zostanie przebudowany 
nie mogę powiedzieć – wszyst-

ko zależy od harmonogramu 
prac i finansów.

Zmiany, choćby doraźne są jed-
nak potrzebne już teraz.

 Na Placu Piastów 
jest brudno, na 
ławkach pseudo 
skwerku miejsce 
relaksu uczynili 

sobie lokalni pijacz-
kowie. To właśnie 
w bezpośrednim 
ich towarzystwie 

podróżni czekają na 
autobusy.

– Nie lubię tego miejsca, jest 
tu brzydko, śmierdzi tak jakby 

nikt nie sprzątał tutaj od mie-
sięcy. Wystarczy spojrzeć na 
przystanek autobusowy – jest 
tak brudny, że ja nie mam od-
wagi usiąść na tej ławeczce – 
mówi jedna z czekających na 
autobus osób.

Choć codziennie w tym miejscu 
interweniuje straż miejska, nie 
jest to w stanie zniechęcić lo-
kalnych pijaczków do zmiany 
lokalizacji.

– To miejsce, gdzie takie oso-
by lubią sobie przysiąść z racji 
tego, że są ławki, w pobliżu 
są sklepy z alkoholem. Osoby 
nietrzeźwe mają prawo siedzieć 
na ławce dopóki nie spożywają 
publicznie alkoholu i nie stwa-
rzają zagrożenia dla siebie lub 
innych – tłumaczy Bożena Frey, 
rzecznik Straży Miejskiej w Gli-
wicach.

Uroku temu miej-
scu nie dodają też 

brzydkie, z odrapa-
ną elewacją i nie-
kiedy opuszczone 

kamienice, czy 
też tandetne budki 

sklepowe lub z fast-
-foodami.

Po modernizacji płyty Rynku 
i uliczek Starówki, po powsta-
jącym (w końcu!) eleganckim 
dworcu, niewątpliwie następ-
ny w kolejce do zmiany czeka 
Plac Piastów. Jaki będzie jego 
ostateczny kształt – czas poka-
że. Wiele ze zmian można by 
jednak wprowadzić wcześniej 
niż w 2020 roku. 

Katarzyna Klimek

Brud, smród i ubóstwo – tak w skrócie można by 
opisać gliwicki Plac Piastów – miejsce w cen-
trum miasta, z którym często do czynienia mają 
nie tylko gliwiczanie ale również przyjezdni.

Tak przebudowany Plac Piastów wyobraża-
ją sobie architekci z An Archi Group, którzy 
przygotowali na zalecenie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach wizualizację przebudowy Centrum 
Przesiadkowego (3 wersje).
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Dzień Dziecka Charytatywnie  
z Fundacją „Biegamy z Sercem”

W niedzielę na terenie Parku Handlowego ARENA odbyły się CHARYTATYWNE Wyścigi Ro-
werkowe. Na 19.06 zaplanowana jest V edycja Tańczymy z SERCEM – ZUMBA & Fitness 
MARATON dla każdego. Wszystko w ramach wspierania dzieci, które potrzebują pomocy.

W drugiej edycji wyścigów rower-
kowych wzięło udział 183 uczest-
ników w wieku od 2 do 9 lat.

Wszyscy otrzymali na mecie pamiątkowe medale 
oraz wzięli udział w konkursie z atrakcyjnymi 
nagrodami. Wartość opłat startowych wnie-
siona przez uczestników, to rekordowa kwota 
4.616,00 zł. W całości zostanie przeznaczona na 
zakup sprzętu sportowego dla dzieci z placówek 
opiekuńczo – wychowawczych. Pięć rowerów 
i kasków już w niedzielę wręczono podopiecz-

nym Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. Dzięki 
temu ośmioletni Denis wystartował z radością 
na własnym rowerze. W organizacji imprezy 
pomagali wolontariusze z Z.S. im. J. Korcza-
ka, Z.S.O. nr 1 i 4 oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego woj. Śląskiego 
w Gliwicach. Obszerna relacja z  imprezy na 
www.biegamyzsercem.pl

 – Choć nad ranem mocno lało, a w powietrzu 
cały dzień pachniało deszczem, to pogoda dopi-
sała, bo rozpadało się dopiero kilkanaście minut 
po zakończeniu imprezy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesu naszej pięt-

nastej akcji charytatywnej – dodała Justyna 
Mokrzycka z Rady Fundacji. 

W ramach wyścigów odbyły się również po-
kazy sztuk walki (gliwickiego klubu karate 
KYOKUSHIN) i szermierki (sekcji Piasta Gli-
wice) oraz zabawy spor towe zorganizowane 
przez sklepy Toy Planet i DECATHLON, który 
obsługiwał również cieszący się dużym za-
interesowaniem darmowy serwis rowerowy. 
Spora kolejka ustawiła się do stanowiska Stra-
ży Miejskiej, która w ramach zabezpieczenia 
przed kradzieżą znakowała i  rejestrowała 
jednoślady. 

Gospodarz terenu i sponsor całej imprezy – 
Park Handlowy ARENA zapewnił dzieciom sporo 
innych darmowych atrakcji jak: puszczanie ba-
niek mydlanych, gry zręcznościowe czy tłumnie 
oblegane dmuchane zjeżdżalnie. 

Po raz kolejny całą rodziną wzięliśmy udział 
w imprezie organizowanej przez fundację, bo tu 
zawsze panuje niesamowita sportowo – zabawo-
wa atmosfera, która w połączeniu z możliwością 
zrobienia czegoś dobrego dla innych daje wiarę 
i nadzieję w lepszy świat! Skomentowała Anna 
Koralewicz mama Wojtka (4 lata) i Szymka (7 lat). 

19 czerwca zatańczą z SERCEM dla  
6 letniej Ani Starosolskiej z Gliwic!
Celem akcji jest zdobycie środków na dofinan-
sowanie leczenia dziewczynki, którą dotknęła 
nadzwyczaj rzadka choroba genetyczna powo-
dująca przedwczesne starzenie się i opóźnie-
nie rozwojowe – występuje raz na 2 miliony 
osób! Więcej informacji na www.dlaani.pl

Dzięki wsparciu finansowemu sponsora impre-
zy, którym jest Park Handlowy ARENA wartość 

wszystkich opłat za udział zostanie przekazana 
na specjalne subkonto Ani! 

Każdy uczestnik otrzyma: pamiątkowy numer, upo-
minek, napój i baton, kupon na posiłek oraz weźmie 
udział w konkursie z nagrodami, które ufundował 
sklep DECATHLON – bony zakupowe (20szt). 

Maraton charytatywnie poprowadzą licencjono-

wani instruktorzy ZIN: Joanna Dziedzic (Żory), 
Anna Kuśnierz (Kędzierzyn Koźle), Dorota 
Steblok (Rybnik) i Radek Nosal (Gliwice) oraz 
pochodząca z Kuby REGLA. 

Z wielu próśb o udzielenie pomocy – w ramach 
czerwcowej imprezy wybrałem Anię, bo sytuacja 
w jakiej się znajduje wymaga olbrzymich nakła-
dów finansowych. Dodatkowo po pierwszym 
spotkaniu z rodziną Starosolskich zauroczyłem 
się naszą bohaterką oraz z podziwem patrzyłem 
na determinację rodziców w walce o jej życie! 
To również sprawiło, że zacząłem rozważać co 
zrobić by ta edycja przyniosła rekordową kwotę 
pozyskanych pieniędzy – choć poprzednie za-
kończyły się przecież sporymi sukcesami, to 
jednak pomyślałem, że należy zrobić coś wię-
cej. Tak powstał pomysł kolejnej CEGIEŁKI dla 
Ani, a zarazem pamiątki w postaci kubka (cena 
19,99 zł) lub poduszki (34,99 zł), które można 
kupić przez sklep internetowy sire.pl. Dochód 
ze sprzedaży w całości zostanie przekazany 
na leczenie Ani – wszystko to dzięki wsparciu 

Firmy FREAX z Przemyśla, która zrezygnowała 
z zysku! Dodatkowo właściciel firmy pan Ja-
kub Sobczuk postanowił, że za pierwsze 100 
sprzedanych kubków cała kwota (1.999,00 zł) 
trafi dla Ani. Gorąco zachęcam do takiej formy 
wsparcia – zwłaszcza osoby, które nie mogą 
pojawić się 19 czerwca w Parku Handlowym 
ARENA, bo w ten prosty sposób można po-
móc dziewczynce i posiadać pamiątkę z akcji 
– powiedział Artur Szcześniak prezes Fundacji 
„Biegamy z Sercem”. Szczegóły znajdują się 
na www.tanczymyzsercem.pl

Wyścig na 400 metrów 
- roczniki 2007 i 2008

Wyścig na 50 metrów 
- roczniki 2013 i 2014

Wyścig na 100 metrów 
- roczniki 2011 i 2012

Pamiątkowy kubek - CEGIEŁKA dla Ani, który można nabyć do 15 czerwca

Wyścig na 300 metrów 
- roczniki 2009 i 2010

Z okazji Dnia Dziecka Ania 
otrzymała od fundacji 
kubek i poduszkę – cegiełki 
organizowanej dla niej 
19.06 akcji charytatywnej

Oficjalne Przekazanie rowerów dla dzieci  
z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach

znakowanie rowerów 
przez STRAŻ MIEJSKĄ
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Wypadek na 
Daszyńskiego

Rada Nadzorcza spółki przyjęła 
rezygnację Wajdy oraz podjęła 
decyzję o niedokonywaniu wy-
boru nowego prezesa. 

Przypomnijmy, 
w połowie maja 

prezesa gliwickiej 
firmy teleinfor-

matycznej Wasko 
S.A., zatrzymało 
Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. 

Prokuratura krajowa podawała 
wówczas, że działania CBA są 
prowadzone w ramach śledz-
twa dotyczącego korupcji i bez-
prawnego załatwiania spraw w 
Agencji Rozwoju Przemysłu. 
Oprócz Wajdy, CBA zatrzymało 

pięć innych osób w tym m.in. 
Patrycję Z., byłą wiceprezes 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Wszystkim zostały przedsta-
wione zarzuty korupcyjne – wrę-
czania i przyjmowania korzyści 
majątkowych oraz udzielania 
pomocy w przyjęciu tych korzy-
ści. Dodatkowo była wiceprezes 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA 
usłyszała zarzut przekroczenia 
uprawnień, a jedna z osób jest 
także podejrzana o pranie brud-
nych pieniędzy – informowali 
prokuratorzy.

Decyzją Sądu Rejonowego w 
Warszawie prezes Wasko zo-
stał aresztowany na okres 60 
dni. 
– Znając osobę Prezesa firmy 
i prowadzoną przez niego dzia-
łalność, Zarząd Spółki wyraża 
przekonanie, że postawione 

wobec niego zarzuty są nie-
uzasadnione, co zostanie 
potwierdzone w dalszym toku 
postępowania – napisał w 
oświadczeniu zarząd gliwic-
kiej spółki.

Wojciech Wajda to były pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. W 
1988 roku założył Wasko Sp. z 
o.o., którą przekształcił w Spółkę 
Akcyjną, a następnie wprowadził 
na Giełdę Papierów wartościo-
wych w Warszawie. Obecnie Gru-
pa Kapitałowa zatrudnia około 
1300 pracowników. Sam prezes 
firmy kilkukrotnie pojawiał się 
w rankingu 100 najbogatszych 
Polaków tygodnika „Wprost”. W 
Gliwicach miał opinię dobrego 
pracodawcy. W 2010 odebrał z 
rąk prezydenta Zygmunta Fran-
kiewicza nagrodę Gliwickiego 
Lwa. (msz)

Plotkę o odejściu Latala podsy-
ciły media ogólnokrajowe, które 
w ubiegłym tygodniu informowały 
o zmianach w sztabie trenerskim 
Legii Warszawa. Szkoleniowiec 
Piasta jest wymieniany jako je-
den z kandydatów na następcę 
trenera Czerczesowa, gdyby ten 
zdecydował się opuścić „Woj-
skowych”.

Zawirowania w ka-
drze Piasta w najbliż-
szych tygodniach są 
nieuniknione. Szcze-
gólnie niepewny jest 
los wypożyczonych 

do niedawna Vacka 
i Nespora. Czesi łą-
czeni są m.in. z Le-

chem Poznań.
 – Jeśli chodzi o zawodników 
z Czech to skorzystaliśmy 
z opcji pierwokupu Kamila 
Vacka. Teraz od niego zależy 
czy będzie chciał u nas grać 
czy nie. Z opcji pierwokupu 
Martina Nespora nie sko-
rzystaliśmy. Nie mogliśmy 
spełnić bardzo wysokich ob-
warowań finansowych. Ne-
gocjujemy jednak ze Spartą 
kwotę wykupienia, więc nie 
zaniechaliśmy prób pozyska-

nia go. Zaproponowaliśmy 
też zawodnikowi warunki 
indywidualne. Czekamy na 
decyzję. Do 30 czerwca 
są naszymi zawodnikami 
i rozpoczną przygotowania 
z całym zespołem. Jeśli zaś 
chodzi o szanse pozostania 
Martina na Okrzei – oceniam 
je 50/50. Daliśmy sobie 
czas do powrotu Martina 
z urlopu. On jest w stałym 
kontakcie ze swoimi mene-
dżerami z Pragi. My mamy 
pewien pułap wynagrodzeń 
i nie będziemy go przekra-
czać – komentował na kon-
ferencji Sarkowicz.

(msz)

latal odejdzie 
z Piasta?

zmiany w wasko

 – Trener Radoslav Latal ma ważną umowę jeszcze przez rok. Jest 
ambitny i chce osiągać jak największe sukcesy. My z kolei mu-
simy z nim uzgodnić, na jakie wzmocnienia stać klub i w jakich 
ramach finansowych możemy się poruszać. Po tych rozmowach 
Latal – myślę – będzie usatysfakcjonowany – mówił na konferencji 
prasowej Adam Sarkowicz, prezes Piasta Gliwice. – Może dojść 
do sytuacji, że trener otrzyma propozycję z innego klubu i zmieni 
miejsce pracy. Na chwilę obecną nie ma jednak takiego tematu 
– podkreślał.

Gliwicki przedsiębiorca Wojciech Wajda nie jest już prezesem 
WASKO S.A.  – Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 17 maja 
2016 roku Pan Wojciech Wajda, kierując się dobrem Spółki, zło-
żył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu WASKO S.A. 
Powodem tej decyzji są ostatnie wydarzenia związane z postawie-
niem przez Prokuraturę w Warszawie zarzutów i zastosowaniem 
wobec Pana Wojciecha Wajdy środka zapobiegawczego – czytamy  
w oświadczeniu na stronie internetowej firmy.

Fo
t.

 p
ia

st
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eu

Do groźnego zderzenia samochodu osobowego  
z towarowym busem doszło w niedzielę przed 
godziną 6.00 rano. Wypadek miał miejsce na 
skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Kościuszki. 

Na miejscu pojawiła się policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna. 
Jak informuje, nadkomisarz Marek Słomski z Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach, pomimo, że wypadek wyglądał groźnie, nikomu 
nic się nie stało.
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Około godziny 19.00 policjan-
ci z II komisariatu zatrzymali 
40-letniego mężczyznę, który 
podczas udzielania mu po-
mocy przez lekarkę gliwic-
kiego pogotowia naruszył 
jej nietykalność oraz groził 
zabiciem. 

Nerwowość w pa-
cjencie wzbudziły 
rutynowe pytania 

– tak zwany wy-
wiad lekarski. 

Wybuch agresji nastąpił, 
gdy opaska standardowego 
ciśnieniomierza nie mogła 
objąć silnie rozbudowanego 
przedramienia mężczyzny. 
W sprawie przeprowadzone 
zostanie postępowanie przy-
gotowawcze, które poprowa-
dzi III komisariat.

(KMP Gliwice)

 – Wszystkie urządzenia są 
ubezpieczone. Sprawy zgłasza-
my na policję. Wandale wbijają 
ostre narzędzie w ekran i w ten 
sposób go niszczą – mówi Ma-
riusz Kopeć, rzecznik prasowy 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej, 
która zarządza Strefą Płatnego 
Parkowania w Gliwicach.

W styczniu tego roku panel 
dotykowy z powodu dewastacji 
wymieniano pięć razy, w lutym 
cztery, a w marcu ponownie 
pięć razy. 

Do ataków na 
PIAP-y dochodzi 

najczęściej w week-
endowe noce z piąt-
ku na sobotę i z so-
boty na niedzielę. 

Najbardziej narażone są ma-
szyny stojące przy ul. Czę-
stochowskiej i Moniuszki. 
Jednak, jak podkreśla Ma-
riusz Kopeć, trudno wskazać 
konkretną dzielnicę miasta, 
gdzie tego typu zdarzeń jest 
najwięcej. Urządzenia nisz-
czone są na całym obszarze 
funkcjonowania strefy. 

Koszt wymiany 
panelu dotykowego 

w parkomacie to 
700 złotych. Sys-

tem płatnego parko-
wania w Gliwicach 

ruszył 3 sierpnia 
2015 roku.

(msz)

Pacjent zaatakował 
ratowników
W niedzielę wieczorem, do jednego z miesz-
kań w Gliwicach wezwano karetkę pogo-
towia. Pacjent zawiadomił o nagłym po-
gorszeniu się jego stanu zdrowia. Po kilku 
minutach ratownicy musieli jednak sami 
wezwać pomoc. Zadzwonili na policję, po-
nieważ... pacjent wpadł w szał i ich pobił.

Biją 
parkomaty
Trudno ocenić czym sobie zasłużyły na 
takie traktowanie, ale pewne jest, że 
łatwo nie mają. Gliwickie parkomaty 
tylko w pierwszych trzech miesiącach 
2016 roku, kilkanaście razy padły ofiarą 
wandali. Zadane rany należały do tych 
poważnych – najczęściej „obrywał” pa-
nel dotykowy urządzeń.
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Filmowa animowana wersja najpopularniejszej gry ostatnich lat. Do tej 
pory grę „Angry Birds” ściągnęło ponad dwa miliardy użytkowników 
na całym świecie, a w każdym miesiącu gra w nią ok. 60 milionów 
ludzi. Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez 
szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak 
także ptasi outsiderzy - temperamentny Red, szybki jak wiatr Chuck 
i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny krajobraz wyspy przerywa 
przybycie tajemniczych zielonych świnek... Angry Birds nadlatują!

W Kulturalnej Ściądze każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Repertuar kin, 
teatrów, koncerty muzyki rozrywko-
wej i poważnej, wystawy i spotkania. 
Z nami niczego nie przegapisz.

1.06 środa
Kopalnia Guido - Zabrze - ul. 3 
Maja 93

• 16.00 - 19.00 Dzień Dziecka 
w Kopalni Guido - konieczna re-
zerwacja pod nr. 32 271 40 77.

Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.Teatralny 1
• 17.00 Bajkowa Lista Przebojów

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 8.30 Złoty koń
• 14.30 Złoty koń
• 16.00 Młody Mesjasz
• 18.00 Młody Mesjasz
• 20.00 Przybij piątkę

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Ernest i Celestyna
• 18.15 Nasza młodsza siostra
• 20.30 Już za Tobą tęsknię
Duża sala
• 12.30 Już za Tobą tesknię - se-
ans seniora
• 16.15 #WSZYSTKOGRA

• 18.00 Nice Guys. Równi goście
• 20.15 Babka

Radiostacja - Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa - Koniec i początek. 
Górny Śląsk 1945

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa - Elementarz - Wysta-
wa zdjęć Michała Łuczaka

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa - Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• wystawa - Izraelska ilustracja 
dziecięca

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - Wideofreski Lecha 
Majewskiego

• 18.00 Młody Mesjasz
• 20.00 Przybij piątkę

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Zigzag Kid
• 18.15 Nasza młodsza siostra
• 20.30 Już za Tobą tęsknię
Duża sala
• 16.15 #WSZYSTKOGRA
• 18.00 Nice Guys. Równi goście
• 20.15 Babka

Radiostacja - Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa - Koniec i początek. 
Górny Śląsk 1945

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa - Elementarz - Wysta-
wa zdjęć Michała Łuczaka

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa - Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• wystawa - Izraelska ilustracja 
dziecięca

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Wideofreski Lecha 
Majewskiego

5.06 niedziela
Teatr Nowy w Zabrzu, Pl.Teatralny 1
• 19.00 Wysokie napięcie

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Zupełnie Nowy Testament
• 20.00 Zupełnie Nowy Testament

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Już za Tobą tęsknię
• 18.15 Baby bump
• 20.00 Dziewczyna, która została 
królem
Duża sala
• 16.00 Nice Guys. Równi goście
• 18.15 Idol z ulicy
• 20.15 Skarb

Radiostacja - Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa - Koniec i początek. 
Górny Śląsk 1945

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa - Elementarz - Wysta-
wa zdjęć Michała Łuczaka

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa - Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa

Poniatowskiego 14
• wystawa - Izraelska ilustracja 
dziecięca

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - Wideofreski Lecha 
Majewskiego

2.06 czwartek
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 16.00 Młody Mesjasz

• wystawa - Koniec i początek. 
Górny Śląsk 1945

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa - Elementarz - Wysta-
wa zdjęć Michała Łuczaka

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa - Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• wystawa - Izraelska ilustracja 
dziecięca

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
• wystawa - Wideofreski Lecha 
Majewskiego

3.06 piątek
Księgarnia Mercurius - Gliwice, 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 14b
• 17.00 Spotkanie z pisarzem 
Wojciechem Bauerem

Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 19.00 Związek otwarty

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. 
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 19.00 Are you ready to say 
YES? - 4 koncerty dedykowane 
Światowym Dniom Młodzieży

Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. 
Nowy Świat 55/57
• 19.00 Muzyka w Europie - 
koncert

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Zupełnie Nowy Testament

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Już za Tobą tęsknię
• 18.15 Baby bump
• 20.00 Dziewczyna, która została 
królem
Duża sala
• 16.00 Nice Guys. Równi goście
• 18.15 Idol z ulicy
• 20.15 Skarb

Radiostacja - Gliwice, ul. Tarno-
górska 129

Koncert „Muzyka w Europie” jest 
kulminacyjnym wydarzeniem obcho-
dów Jubileuszu 15-lecia współpracy 
w ramach międzynarodowej sieci 
współpracy CUCEE („Cooperation 
of Universities in Central and Eastern 
Europe”) skupiającej uniwersytety 
techniczne z pięciu krajów: Niemiec, 
Polski, Estonii, Litwy i Ukrainy. Ju-
bileusz tradycyjnie świętowany jest 
poprzez wydarzenie artystyczne. Po 
raz pierwszy odbywa się on w Gli-
wicach, a współorganizowany jest 
przez Urząd Miasta Gliwice i Poli-
technikę Śląską, która jest partnerem 
sieci CUCEE od 2012 roku.

4.06 sobota
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Te-
atralny 1
• 19.00 Kocham

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Zupełnie Nowy Testament
• 20.00 Zupełnie Nowy Testament

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 3. Mała sala:
• 16.15 Już za Tobą tęsknię
• 18.15 Baby bump
• 20.00 Dziewczyna, która została 
królem
Duża sala
• 16.00 Nice Guys. Równi goście
• 18.15 Idol z ulicy
• 20.15 Skarb

Radiostacja - Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa - Koniec i początek. 
Górny Śląsk 1945

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa - Elementarz - Wysta-
wa zdjęć Michała Łuczaka

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa - Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a

Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich - Gliwice, ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 14
• wystawa - Izraelska ilustracja 
dziecięca

Galeria Muzeum Miejskiego Café 
Silesia - Zabrze, ul. 3 Maja 6
wystawa - Wideofreski Lecha 
Majewskiego

MUZYKA W EUROPIE

Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57
3 czerwca (piątek), godz. 19.00

6.06 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Zupełnie Nowy Testament
• 20.00 Zupełnie Nowy Testament

7.06 wtorek
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlew-
skiego 4
• 18.00 Zupełnie Nowy Testament
• 20.00 Zupełnie Nowy Testament

Radiostacja - Gliwice, ul. Tarno-
górska 129
• wystawa - Koniec i początek. 
Górny Śląsk 1945

Czytelnia Sztuki - Gliwice, ul. 
Dolnych Wałów 8a
• wystawa - Elementarz - Wysta-
wa zdjęć Michała Łuczaka

Willa Caro - Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 8a
• wystawa - Architekci, artyści, 
zabójcy i grabarze. W świecie 
owadów Jean’a Henri Fabre’a
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Największa w regionie stre-
fa kibica powstanie na czas 
mistrzostw Europy w piłce 
nożnej na promenadzie Areny 
Zabrze. Na miłośników futbolu 
czekać tu będzie kilka ogrom-
nych ekranów, stoiska gastro-
nomiczne oraz wiele innych 
atrakcji.

Strefa kibica przygotowana 
zostanie od strony ul. Roose-
velta, w rejonie białego pawi-
lonu mieszczącego kasę nr 1. 
W wygrodzonej części powsta-
nie ogródek ze stolikami i pa-
rasolami oraz ekranami. – Ale 
atrakcji będzie dużo więcej i to 
dla całych rodzin – zwraca uwa-
gę Sławomir Gruszka, rzecznik 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 
– Na promenadzie przy sta-
dionie powstanie prawdziwe 
miasteczko dla fanów futbolu. 
Zostanie podzielone na trzy 

części: rekreacyjną, gastrono-
miczną z telebimem oraz strefę 
partnerów – dodaje.
W sektorze sportu i zabawy 
przygotowana zostanie m.in. 
mini plaża. W jej sąsiedztwie 
staną dmuchane zjeżdżalnie dla 
najmłodszych. Będę gry zręcz-
nościowe i rekreacyjne i oczywi-
ście możliwość zagrania w piłkę. 
Organizatorzy planują także co-
dzienny konkurs internetowy.
– Pytania będą dotyczyły za-
brzańskiego sportu. Zwycięzcy 
będą odbierać nagrody w Arenie 
Kibica przed meczem o godzinie 
18 – zapowiada Jan Szołtysek 
ze spółki Stadion w Zabrzu.
Wśród partnerów przedsięwzię-
cia są m.in. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Centrum 
Organizacji Pozarządowych, 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, Muzeum Miejskie, Te-
atr Nowy, Filharmonia Zabrzań-

ska, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Miejski Ośrodek Kultury, 
Miejski Ogród Botaniczny, Aqu-
arius Zabrze i Aktywne Zabrze. 
Do akcji przyłączyły się także 
prywatne firmy.
Zabrzańską strefę kibica orga-
nizują spółka Stadion w Zabrzu 
oraz Górnik Zabrze, Fundacja 
Górnika Zabrze i Restauracja 
Leśna Trześniewscy. Arena Kibi-
ca będzie czynna od 10 czerwca 
do 10 lipca. Od poniedziałku 
do piątku będzie można ją od-
wiedzać w godzinach od 14 do 
23, a w weekendy od 12 do 23. 
Przypomnijmy, że reprezenta-
cja Polski swój pierwszy mecz 
na mistrzostwach Europy we 
Francji rozegra 12 czerwca o go-
dzinie 18. Będzie to spotkanie 
z Irlandią Północną. Trzymamy 
kciuki!  (hm)

Dopinguj naszych!
PRZY ARENIE ZABRZE POWSTANIE NA EURO 2016 NAJWIĘKSZA W REGIONIE STREFA KIBICA

Strefa Kibica powstanie w sąsiedztwie kasy nr 1

Bartosz Sarnowski z wykształce-
nia jest prawnikiem. Specjalizu-
je się w prawie korporacyjnym, 
handlowym i sportowym. Zarzą-
dzał spółkami kapitałowymi oraz 
działami prawnymi spółek korpo-
racyjnych Przed laty pełnił funk-
cję prezesa Akademii Piłkarskiej 
Lechii Gdańsk. Od maja 2012 
r. był członkiem zarządu Lechii 
Gdańsk. W styczniu 2013 r. zo-
stał prezesem klubu. Funkcję tę 
pełnił do sierpnia 2014 r. 
– To człowiek pozytywnie zakrę-
cony na punkcie piłki nożnej 
– podkreślał, przedstawiając 

nowego prezesa, Tomasz Mły-
narczyk, przewodniczący Rady 
Nadzorczej klubu.
– Aplikację do Zabrza złożyłem 
po ostatnim meczu, po spad-
ku Górnika – mówił podczas 
piątkowej konferencji prasowej 
Bartosz Sarnowski. – Staram 
się patrzeć na to w ten sposób, 
co należy zdziałać, co zrobić. 
Jestem nastawiony na pracę 
i podchodzę do niej z optymi-
zmem. Górnik to trudniejsze za-
danie, niż Lechia, ale ze wzglę-
dów sportowych – zaznaczał 
nowy prezes.

W tym tygodniu rozstrzygnąć się 
ma, kto poprowadzi Górnika w 
I lidze. Bartosz Sarnowski nie 
chce na razie deklarować czy 
na stanowisku trenera nastąpi 
zmiana. Przyznaje jedynie, że 
zamierza rozmawiać zarówno 
z Janem Żurkiem, jak i innymi 
szkoleniowcami.
Podczas zorganizowanej na 
Arenie Zabrze konferencji o naj-
ważniejszych celach dla Górnika 
mówiła prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik. – To rozwój 
systemu szkolenia młodzieży, 
zbudowanie nowoczesnego 

ośrodka szkoleniowego, stwo-
rzenie silnej grupy biznesowej 
wokół klubu, propagowanie ma-
sowego kibicowania Górnikowi 
Zabrze. Działanie to jest moc-
no zaawansowane także dzięki 
zaangażowaniu stowarzyszeń 
kibicowskich. Elementem tego 
procesu będzie również film 
„Gwiazdy”, na motywach życiory-
su Jana Banasia w reżyserii Jana 
Kidawy Błońskiego, który wejdzie 
na ekrany jesienią tego roku – 
zaznaczała prezydent Małgorza-
ta Mańka-Szulik.  (hm)

Nowego prezesa 
czeka spore 
wyzwanie

BARTOSZ SARNOWSKI ZOSTAŁ NOWYM PREZESEM GÓRNIKA ZABRZE

Związany wcześniej m.in. z Lechią Gdańsk Bartosz Sarnowski został nowym prezesem 
Górnika Zabrze. Na stanowisku tym zastąpił Marka Pałusa, odwołanego kilka dni wcześniej 

przez Radę Nadzorczą klubu.

Z NOWYM 
STERNIKIEM 
W KIERUNKU 

EKSTRAKLASY

Bartosz Sarnowski i Tomasz Młynarczyk
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Tak nowa inwestycja
prezentuje się
z lotu ptaka

12 OGŁOSZENIE


